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Kivitelezõi  
anomáliáK

Az épületek kivitelezése során elõfordulnAk 
jellemzõ, visszAtérõ kiAlAkítási és AnyAghAsználAti 
hibák, Amelyek Az elõbb-utóbb olyAn épületkárok-

hoz vezetnek, Amelyeket rendkívül körülményes 
orvosolni. ezeket bölcsebb elkerülni, megelõzni...  

néhány példA A gyAkorlAtból.

Épület körüli járdák

Megnevezésével ellentétben az épületek körüli járda el-
sôsorban nem azt a célt szolgálja, hogy járjanak rajta. 
Feladata összetett, elvezeti, távol tartja a homlokzati fa-
lakhoz, alapokhoz jutó csapadékvíz nagy részét, meg-
akadályozza az alaptalaj elázását a csapadékos idôkben, 
valamint túlságos kiszáradását a hosszabb száraz idô-
szakokban. 
Ha építészeti, esztétikai okokból nem kívánatos egy 
burkolt, vagy burkolat nélküli betonfelület látványa az 
épület körüli 1-1,5 méteres sávban, a „járda” készülhet 
rejtett kivitelben a terepszint alatt is, például megfelelô 
lejtésû és vízelvezetésû felületszivárgóból.

SzivárgórendSzer

Lejtôs területeken épült, vagy lejtôs teherbíró fekün ala-
pozott épületeknél rengeteg épületkár – aláüregelôdések, 
beázások, felázások, fagykár stb. – lenne megelôzhetô 
megfelelô szivárgórendszer beépítésével. Kialakításuk-
nál az ellenôrizhetôség, tisztíthatóság követelményein 
túl a lejtésviszonyokat kell eltakarás elôtt gondosan el-
lenôrizni. Egy ellenlejtéses szivárgószakasz a vizet nem 
elvezeti onnan, ahonnan szeretnénk, hanem éppen oda 
gyûjti össze.

BitumeneS lemezSzigetelÉSek

Sem az idôjárásnak kitett, sem az eltakart, védett szige-
teléseknél lehetôleg ne alkalmazzunk kis teljesítményû, 
üvegfátyol-betétes oxidált bitumenes szigetelôlemezt, 
különösen egy rétegben (GV3, GV4). Ezek alacsonyabb 
ára nem fedezi azokat a károkat, amelyek sérülékeny-
ségük, rossz tapadásuk, kis nyúlóképességük stb. miatt 
könnyen bekövetkeznek.

vízelvezetÉS

Mellvédfallal körbeépített terasznál, loggiáknál, átriu-
moknál nem bízhatunk abban, hogy az egy helyen ki-
épített pontszerû vízelvezetô mindig elegendô kapacitású 

lesz, sosem dugul el, nem fagy be (akkor sem, ha a ke-
resztmetszete megfelelôen nagy). Az ilyen körbezárt he-
lyeken burkolattól, vagy növényzettôl függetlenül min-
dig legalább két egyenértékû vízelvezetôt kell kiépíteni.

teraSzajtók, erkÉlyajtók

Olyan ajtóknál, üvegfalaknál, ahol a külsô burkolat 
vagy terep szintje nem jóval alacsonyabb a belsô pad-
lósíknál, minden esetben gondoskodni kell a megfelelô 
méretû és lejtésû vonalösszefolyóval, folyókával való 
vízelvezetésrôl, mert ennek hiányában rengeteg beázás, 
burkolat és nyílászáró kár keletkezik.

SarokaBlak

Kerüljük a tokkal, vagy akár pillérrel, oszloppal össze-
épített sarokablakokat. A legmodernebb nyílászárók 
tokszerkezete is intenzív hôhíd. A sarkokon a szerkezeti 
hôhíd és a geometriai hôhíd összeadódása miatt idôsza-
kos páralecsapódással lehet számolni. Ez állagvédelmi 
szempontból is rossz, de penészedést is okozhat.

tûzfalak

Zárt sorú beépítéseknél a melléépített épület végfala, 
tûzfalak közti hézagot nem éghetô lágy hôszigeteléssel 
kell kitölteni. A nyitott hézagba jutó habarcs, törmelék 
ékhatása megrepesztheti a határos falakat. Polisztirol 
hab alkalmazása tûzbiztonsági okból sem megengedett. 
Tûzfalaknál a tégla falazóanyagot is meg kell vizsgál-
ni tűzállósági határérték szempontból, mert sok járatos 
falazóelem már önmagában sem megfelelô. A hézagot 
felülrôl megfelelô bádogozással kell lezárni, hogy a csa-
padék ne jusson be.

lehajláS (l/150, l/200, l/300)

Általános, hogy a monolit vasbeton födémeket is egyre 
nagyobb fesztávval építik meg. Ebben az esetben nem 
szabad 18-22 centiméter vastag (vékony) lemezt ter-
vezni, építeni, mert az aláépített válaszfalak a centimé-
ter nagyságrendû lehajlások miatt megrepednek. Nem 
ritka, hogy a támasz szögelfordulása miatt a fôfal is 
megreped a födém, vagy a koszorú alsó síkjában víz-
szintesen. Az ajánlott födémvastagság a nagyobb fesz-
távú monolit födémmezôknél 24-26 centiméter, de még 
ebben az esetben is figyelembe kell venni az állandó ter-
hek felhordásának idejét és sorrendjét. Célszerû, ha errôl 
útmutatást kérünk a statikus tervezôtôl, és a falazások 
ütemezését az alapján készítjük el.
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Hova folyik a víz?


